
 
 

 
IM STOCKHOLM  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stockholm 

2021-02-11 

 

 

Marije Raedts, Paula Svensson Dunberg, Ludwig Hedlund, Eden Gabriel, 

Felix Nyberg, Eleni Georgiou 

  



 

 

2 

 

 
Innehåll 
 
 

Lokalföreningens styrelse .................................................................................................... 3 
Digital läxhjälp  .................................................................................................................... 5 
Sollentuna läxhjälp  .............................................................................................................. 6 
Språkfika Medborgarplatsen  ............................................................................................... 7 
IM Kvinnoträff ..................................................................................................................... 8 
Språkfika Blackeberg ........................................................................................................... 9 
Rågsved läxhjälp ................................................................................................................. 10 
Tensta bibliotek läxhjälp .................................................................................................... 11 
Tensta konsthall bibliotek .................................................................................................. 12 
Hässelby läxhjälp ................................................................................................................ 13 
Eventgruppen ..................................................................................................................... 14 

 

 

 

 
  



 

 

3 

 

 
 
Lokalföreningens styrelse 
 
Antal volontärer: 4 
Paula Svensson Dunberg (sekreterare) 
Ludwig Hedlund (kassör) 
Filip Nyberg (suppleant) 
Marije Raedts (ordförande) 
 
Under året (våren) har Eleni Georgiou, Max Mohammed och Eden Gabriel avslutat sina uppdrag 
inom styrelsen av privata skäl. Filip Nyberg valdes in i styrelsen augusti 2020 som extrainsatt 
styrelsemedlem. Som extrainsatt medlem i styrelsen har Filip agerat som suppleant och inte haft 
rösträtt. 
 
Styrelsen representerar lokalföreningens medlemmar gentemot regionkontoret, IM Sveriges 
huvudkontor och IM Sveriges nationella styrelse. Därutöver står styrelsen för olika arrangemang 
som riktar sig till lokalföreningens volontärer, deltagare i de olika verksamheterna samt 
medlemmar och givare. Vidare ansvarar styrelsen för lokalföreningens verksamhetsplan, 
verksamhetsberättelse och budget. 
 
Aktiviteter under året 
Styrelsen har under 2020 haft tio (mestadels digitala) möten med uppehåll under sommaren. Med 
anledning av rådande pandemi har verksamheterna pausats och styrelsens ledamöter har därtill 
inte kunnat besöka verksamheterna som styrelsen gör i vanliga fall. Kontakt med gruppledare och 
volontärer har skett via mejl. Arbetsuppgifter har fördelats inom styrelsen utifrån plan för året 
och de behov som uppstått. Tre ledamöter har slutat under våren. Bortfallet av tre ledamöter 
gjorde att styrelsen valde att rekrytera en ersättare till styrelsen.  
 
Verksamhetsåret inleddes med en digital workshop med syftet att introducera nya 
styrelseledamöter till IM. En ledamot deltog i IMs digitala erfarenhetsutbytehelg, där 
representanter från alla IMs lokalföreningar närvarade. Stockholms lokalförening samverkade 
med IMs lokalförening i Lund för att kunna starta digitala läxhjälpen i Stockholm. Styrelsens 
ordförande har deltagit i digitala ordförandeträffar, anordnat av IMs generalsekreterare och 
nationella styrelsens ordförande. Styrelsen kassör har deltagit i digitalt möte med syfte att främja 
erfarenhetsutbyte för kassörer i IMs lokalföreningar i Sverige. Mötet anordnades av IMs centrala 
organisation. 
 
Utvärdering av året 
Bara några veckor efter IM Stockholms årsmöte drabbades Sverige av det nya covid-19-viruset. 
Till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer pausades alla verksamheter på obestämd 
tid; språkfika, Kvinnoträffen, Eventgruppen och läxhjälpen. Under sommarperioden, då 
smittspridningen i Stockholm var betydligt lägre, kunde Eventgruppen anordna några aktiviteter. 
I höstas kunde vi också börja med att erbjuda digital läxhjälp till elever och  studenter i 
Stockholmsregionen. Eventgruppen kunde genomföra några aktiviteter tidig höst, men fick 
läggas ner igen efter nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.  
 
Styrelsens största utmaning har varit att vi har behövt ställa in och tänka om men även att vi har 
behövt pausa alla verksamheter, utan att veta hur länge. Vi har haft kontakt med andra 
lokalföreningar för att dela erfarenheter och vi hade ett bra samarbete med IMs volontärer i 
Lund, som hjälpte oss med att starta upp digitala läxhjälpen.  
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Trots bortfall av styrelseledamöter har övriga styrelseledamöter samarbetat och 
fördelat arbetsuppgifter, men vi har också behövt prioritera arbetsuppgifter och till exempel inte 
kunnat anordna en medlemsaktivitet som vi normalt brukar göra. Trots rådande 
omständigheterna har styrelsen haft ett effektivt samarbete.  
 
Önskemål och rekommendationer inför nästa år:  

• Nya styrelsemedlemmar som tar sig an ansvaret att vara förtroendevalda ledamöter. 
• Marknadsföringsinsatser är väldigt betydelsefulla, särskilt om pandemitillståndet fortsätter 

nästföljande verksamhetsår och information om digitala verksamheter behöver nå ut till 
fler potentiella deltagare. 
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Digital läxhjälp 
 

Antal volontärer:  11 volontärer anmälde intresse till att vara digitala läxhjälpare och har 
deltagit i introduktionsträffar/volontärutbildningen som vi har anordnat. 
Det har dock funnits cirka tre/fyra volontärer som aktivt har loggat in på 
hemsidan för att erbjuda läxhjälp. 

Antal deltagare:  10 
 
 
Verksamhetsbeskrivning 
IMs digitala läxhjälp började som ett initiativ av två engagerade IM-läxhjälpare i Lund, som 
skapade en hemsida med ett chattrum och möjlighet för elever att skicka in uppgifter eller boka 
ett videosamtal med en läxhjälpare. IM Stockholm bestämde sig för att sätta igång med digital 
läxhjälp efter höstlovet. Det fanns intresse bland såväl befintliga läxhjälpare som nya volontärer 
till att bli digital läxhjälpare via Volontärbyrån.  
   
Aktiviteter under året 
Det anordnades några informationsmöten med Elias Ebbeståhl, som skapade digitala läxhjälpens 
hemsida, för att lära ut hur den används. Därefter har läxhjälpare loggat in vissa bestämda tider 
för att erbjuda digital läxhjälp. Lokalföreningen har även försökt rekrytera en gruppledare till 
verksamheten.  
  
Utvärdering 
Det fanns ett stort engagemang bland volontärer för att hjälpa till som digital läxhjälpare. 
Dessvärre har det inte funnits samma intresse bland deltagarna. Det har varit svårt att nå ut till 
deltagare. Det finns inga kontaktuppgifter till deltagare som besökte läxhjälpen på biblioteken 
varje vecka. Lokalföreningen har försökt rekrytera deltagare genom att ta kontakt med skola, 
sprida information på Facebook och även sprida flyers på bibliotek. Det har varit mycket positivt 
med engagemanget från volontärer som ville vara med och ställa om till en digital verksamhet. 
Slutsatsen är att den digitala läxhjälpen har stor potential men att den behöver marknadsföras för 
att nå ut till deltagare med behov av hjälp. Vi kommer att fortsätta med att utveckla digitala 
läxhjälpen under 2021. 
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Sollentuna läxhjälp 
 

Antal tillfällen:  9 träffar innan verksamheten stoppades den 16 mars p g a Covid -19. 
Antal volontärer:  7 personer  
Antal deltagare:  Ca 15 deltagare varje gång, totalt cirka 135 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Vi bedriver läxhjälp på biblioteket i Sollentuna Centrum varje måndag, året om även sommartid. 
Målgruppen är personer med annat modersmål än svenska, både nyanlända och etablerade. 
Deltagarna studerar SFI, vård- och omsorgsprogrammet, gymnasiebehörighet mm. Några 
studerar på högskolenivå och andra har fokus på att klara körkortet. Vissa känner vi väl – de 
deltar varje vecka, andra kommer då och då eller en enstaka gång för att få hjälp med en specifik 
uppgift.  

Utöver läxläsningen vill vi vara en mötesplats där alla känner sig välkomna. Några slinker in en 
stund efter jobbet, läser något på svenska som de sen vill diskutera. I den mån vi kan svarar vi 
även på frågor kring det svenska samhället. Vi bjuder alltid på fika och alla ska känna sig 
välkomna.  

 

Arbetet/aktiviteterna under året  
Läxhjälpen startade under 2020 på samma nivå som 2019 och pågick fram till mitten av mars då 
den stoppades p g a Covid-19. 
 
 
Mål för 2021 
Återuppta verksamheten så snart pandemin har lagt sig med hänsyn tagen till 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
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Språkfika Medborgarplatsen 
 

Antal tillfällen:  9 träffar innan verksamheten stoppades den 16 mars p g a Covid -19. 
Antal volontärer:  12  
Antal deltagare:  20-25 deltagare vid varje tillfälle, totalt cirka 200 
 
 
Verksamhetsbeskrivning  
Språkfika är en mötespunkt för nyanlända och etablerade svenskar. Det ska vara en avslappnad 
miljö där mötet mellan människor står i fokus. Enkelheten är nyckeln till den lyckade 
verksamheten.  
 
 
Arbetet/aktiviteterna under året  
Målet var att få fler besökare som redan pratar flytande svenska att komma regelbundet, och att 
hitta aktiviteter som besökarna kan samlas kring, exempelvis bräd- eller kortspel. De volontärer 
som engagerar sig ska stanna kvar mer än en termin och komma regelbundet. Verksamheten 
startade under 2020 på samma nivå som 2019 och pågick fram till mitten av mars då den 
stoppades p g a Covid-19. 
 
 
Mål för 2021 
Återuppta verksamheten så snart pandemin har lagt sig med hänsyn tagen till FHMs 
rekommendationer. 
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IM Kvinnoträff  
 
 
Antal tillfällen:  4 träffar innan verksamheten stoppades den 16 mars p g a Covid -19. 
Antal volontärer:  Antal volontärer är åtta varav två gruppledare. Under de första månaderna 

2020, innan pandemin, så varierade antalet närvarande volontärer mellan 
2-5 vid sammankomsterna. 

Antal deltagare:  Deltagarantalet varierar mellan 10-20 deltagare per tillfälle. Vi uppskattar att 
Kvinnoträffen under 2020 har haft totalt cirka 60 deltagare innan 
verksamheten stoppades. 

 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Kvinnoträffen är en drop-in verksamhet för kvinnor och barn. Målet är att den ska fungera som 
mötesplats för att skapa nya vänskaper, utbyta erfarenheter, med möjlighet att ställa frågor, få 
hjälp med t.ex. läxor eller att skriva ett CV. Verksamheten utformas efter besökarnas och 
volontärernas önskemål, men är i grunden enkel: att mötas över lite fika eller enkelt lunch och 
lära känna varandra. Vi har intressanta diskussioner, spelar spel, utbyter recept från olika länder, 
har vuxen-/barnpyssel, sångstunder, stickning och målning. Kvinnoträffen har bjudit in andra 
IM-aktörer för att berätta om sina verksamheter men även externa aktörer. 
 
 
Målgrupp 
Kvinnor, etablerade och nyanlända, som känner sig som kvinnor eller icke binära. 
 
 
Utmaningar vi stött på 2020 
Då Kvinnoträffen är en drop-in verksamhet, och det inte är möjligt att ha full kontroll över antal 
deltagare, så var det inte möjligt att hålla verksamheten öppen under smittspridningen av Covid-
19. Kvinnoträffen ägde rum endast fyra gånger under 2020. Deltagarantalet varierade mellan 10 
och 20 per tillfälle. Under året har vi volontärer diskuterat möjligheten att anordna en digital 
kvinnoträff. Det blev snabbt tydligt att intresset inte var så stort på grund av olika praktiska 
överväganden. Den 22 februari hade vi vårt sista möte på IM:s lokaler. Sedan dess har vi försökt 
att hålla kontakten levande med deltagarna via sms, Whatsapp och Skype. Vi har diskuterat 
möjligheten att längre fram träffas ute i en park tillsammans med de som vill och kan. 
 
 
Slutsatser 
Det fysiska mötet är viktigt. Det ger inte bara möjligheten att byta miljö utan också möjlighet att 
bredda nätverken på ett annat sätt än via sociala medier. Kvinnoträffen upplevs som en fri zon 
och under året har vi gruppledare fått bekräftelse från många hur viktigt det är med våra 
lördagsträffar och att de saknar det. Människor behöver varandra och alla sorters mötesplatser, 
fysiska eller digitala, är viktiga för integrationen. Trots viss kontakt via sms, Whatsapp och Skype 
så är det fysiska mötet som saknas. 
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Språkfika Blackeberg 
 

Antal deltagare:  68 
Antal tillfällen:  5 träffar innan verksamheten stoppades den 16 mars p g a Covid -19. 
Antal volontärer:  5 
 

Verksamhetsbeskrivning 
Språkfikat i Blackeberg har funnits sedan mars 2016 och är en social mötesplats för såväl 
nyanlända som etablerade. Verksamhetens utformning bygger på att med små medel och 
informell organisation göra att såväl nyanlända som etablerade känner sig välkomna att delta, 
utan att det förväntas vare sig långsiktiga eller krävande åtaganden från någondera parter. 
  
Vi träffas och pratar vardagssvenska utifrån de ämnen som deltagarna själva tar upp. Denna 
opretentiösa karaktär på träffarna har visat sig vara en tillgång. Språkfika Blackeberg görs i nära 
samarbete med Blackebergs bibliotek (som upplåter lokal) samt Bromma medborgarkontor (som 
också har sin verksamhet på biblioteket). 
   
 
Aktiviteter under året 
På grund av Covid-19 har det under verksamhetsår 2020 inte varit möjligt att bedriva språkfikat 
som normalt. Bara de fem första träffarna av planerade 11 har kunnat genomföras under våren. 
För hösten var ungefär lika många planerade.  
 
 
Mål för 2021 
Återuppta verksamheten så snart pandemin har lagt sig med hänsyn tagen till 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 
  
Utvärdering 
Verksamheten har på grund av pandemin dessvärre inte kunnat bedrivas. Det har varit viktigt för 
IM att kunna fortsätta erbjuda mötesplats för nyanlända och etablerade svenskar. Detta år 
beslutades det att satsa på digitalisering av läxhjälp och andra verksamheter såsom språkfika i 
Blackeberg har ställts in tills vidare. En lärdom som kunnat dras från året är att det finns många 
människor som trots pandemin vill engagera sig på ideell basis.  
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Rågsved läxhjälp 
 

Antal deltagare:  79 
Antal tillfällen:  19 träffar innan verksamheten stoppades i slutet av mars p g a Covid -19. 
Antal volontärer:  1-3 per tillfälle 
 
  
Verksamhetsbeskrivning 
Vår grupp bedriver läxhjälpsverksamhet för ensamkommande ungdomar. De är asylsökande som 
väntar på eller har fått uppehållstillstånd eller är kvotflyktingar. De går på språkintroduktion på 
grundskola eller gymnasium. 
  
När det inte pågår en pandemi bedrivs vår läxhjälp i ett allrum på gruppboendet i Rågsved där 
ungdomarna bor. Vi finns där varje måndag och onsdag mellan 18-20 under terminerna. Dit kan 
ungdomarna komma om de har läxor eller andra skolfrågor eller bara för att prata svenska och 
umgås. 
  
 
Arbetet/aktiviteterna under året 
På grund av Covid-19 har det under verksamhetsår 2020 inte varit möjligt att bedriva läxhjälpen i 
fysisk form, detta då det inte varit förenligt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. IM 
har istället utformat en digital läxhjälpsplattform till vilken deltagare kan vända sig för hjälp med 
skoluppgifter. 
 
 
Mål för 2021 
Återuppta verksamheten så snart pandemin har lagt sig med hänsyn tagen till 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
 
 
Utvärdering 
Verksamhetsåret har präglats av pandemin och tillkommande rekommendationer och 
restriktioner som utfärdats i syfte att förhindra smittspridning i samhället. IMs målsättning har 
varit att oavsett rådande läge kunna erbjuda hjälp och stöd med läxhjälp. Därför har det gjorts 
insatser att ställa om all läxhjälpsverksamhet från fysisk till digital form. Omställningen har 
resulterat i en digital läxhjälpsplattform dit deltagare kan vända sig till volontärer i chatt- och 
videosamtal. Om verksamhetsår 2021 fortsätter på samma sätt som det föregående, behövs det 
göras fler marknadsföringsinsatser för att fler potentiella deltagare ska få vetskap om den digitala 
läxhjälpen. När verksamheten kan genomföras som vanligt igen vore det fördelaktigt med fler 
volontärer. 
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Tensta bibliotek läxhjälp 
 

Antal deltagare:  135 
Antal tillfällen:  9 träffar innan verksamheten stoppades den 16 mars p g a Covid -19. 
Antal volontärer:  17 innan verksamheten stoppades. 
 
  
Verksamhetsbeskrivning 
Läxhjälp sker i Tensta bibliotek varje måndag mellan kl 17 – 18.45 under terminerna. Läxhjälpen 
vänder sig till elever från grundskola, gymnasium, komvux samt SFI. Principen för läxhjälpen är 
att ge hjälp till självhjälp. Under 2020 har verksamheten legat nere sedan i slutet av mars. 
 
  
Arbetet under året 
Läxhjälpen startade under 2020 på samma nivå som 2019 och pågick fram till mitten av mars då 
den stoppades p g a Covid-19. I januari firade läxhjälpen på Tensta bibliotek 20-årsjubileum med 
besök av IMs ordförande och generalsekreterare. Under sommaren förberedde IM Stockholm 
samarbete med IM Lund i det digitala läxhjälpsprogram som utarbetats i Lund; 
www.imlaxhjalp.org/stockholm. Flera av läxhjälparna i Tensta visade intresse att lära sig 
systemet. Under hösten gjordes många försök att nå de deltagare som brukade komma till 
biblioteket. Några läxhjälpare fortsatte terminen ut att erbjuda digital läxhjälp men lyckades bara 
nå ett fåtal deltagare. 
 
  
Utvärdering 
Fram till nedstängningen var läxhjälpen en uppskattad del i Tensta. Vid normal verksamhet är 
ambitionen att varje läxhjälpare ska hinna med två elever. Förhoppningen är att snarast komma 
igång med verksamheten igen.  
 
 
Mål för 2021 
Återuppta verksamheten så snart pandemin har lagt sig med hänsyn tagen till FHMs 
rekommendationer. 
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Tensta konsthall läxhjälp 
 
Antal deltagare:  ca 100 
Antal tillfällen:  9 träffar innan verksamheten stoppades den 16 mars p g a Covid -19. 
Antal volontärer:  13 aktiva volontärer innan verksamheten stoppades. 
 
 
Verksamhetsbeskrivning 
I normala fall träffas gruppen av volontärer i Tensta konsthall varje onsdag under skolterminerna, 
och har där hjälpt studerande med sina läxor. De deltagande önskar stöd med alla tänkbara 
ämnen och på alla studienivåer. Under två timmar hjälper vi så många som möjligt individuellt. 
Majoriteten av svårigheterna vi stött på har sin grund i att de studerande lärt sig svenska nyligen, 
och/eller att de inte får tillräcklig möjlighet eller stöd att, inom sina yrkesinriktade studier, vidare 
utveckla sitt språk aktivt i tal eller skrift. En annan målgrupp är föräldrar med barn i 
grundskoleåldern som kommer tillsammans, för att föräldrarna vill att barnen ska få mer stöd 
med hemuppgifterna än vad de själva kan ge. Detta har ofta att göra med oerfarenhet med den 
svenska skolan och ibland osäkerhet med det svenska språket, från föräldrarnas sida. 
 
 
Mål för 2021 
Återuppta verksamheten så snart pandemin har lagt sig med hänsyn tagen till FHMs 
rekommendationer. 
 
Volontärerna är på plats för att ge av sin kunskap, erfarenhet och tid till personer som känner sig 
osäkra inför hemuppgifter. Att arbeta med att hålla en god arbetsmiljö under träffarna, både för 
studerande och för volontärer. Att tillvarata deltagarnas studievilja samt våra volontärers tid och 
kunskaper och på så vis skapa ett trevligt utbyte. 
 
  
Arbetet/aktiviteterna under året (fram till nedstängning) 
- Läxhjälp varje skolvecka. 
- Kontinuerlig kontakt med volontärer och kontaktpersoner. 
- Konsthallen, via möten personligen och via email. 
- Möten med representanter från IM för uppföljning samt feedback. 
 
 
Utvärdering 
Normalt är verksamheten stabil och kontinuiteten hög, både bland studerande och volontärer. 
Förhoppningen är att snarast komma igång med verksamheten igen. 
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Hässelby läxhjälp 
 

Antal deltagare:  ca 100 
Antal tillfällen:  9 träffar innan verksamheten stoppades den 16 mars p g a Covid -19. 
Antal volontärer:  3-4 per läxhjälpstillfälle stoppades. 
 
  
Verksamhetsbeskrivning 
På Bibblerian i Hässelby Gård erbjuder vi läxhjälp för alla som vill, såväl barn som vuxna. Barnen 
är prioriterade och det är också de som dominerar bland besökarna, särskilt mellanstadie- och 
högstadieelever. Syftet är att vara ett stöd i skolarbetet för barn och ungdomar för att främja 
utveckling på lika villkor, samt att vara ett stöd även för vuxna. 
 
  
Mål för 2021 
Återuppta verksamheten så snart pandemin har lagt sig med hänsyn tagen till FHMs 
rekommendationer. 
 
  
Arbetet under året 
Läxhjälpen startade under 2020 på samma nivå som 2019 och pågick fram till slutet av mars då 
den stoppades p g a Covid-19. 
 
 
Utvärdering 
Samarbetet med biblioteket har fungerat bra. Läxhjälpen är efterfrågad och uppskattad. Tidigare 
har utmaningen varit antalet volontärer. Förhoppningen är att snarast komma igång med 
verksamheten igen.  
 
  



 

 

14 

 

 
Eventgruppen 
 
Antal deltagare:  Vi har haft som minst 4 deltagare per tillfälle. De aktiviteter som fick mest 

deltagare i år var fotbollsmatchen Hammarby–Borås och ett av bowling-
tillfällena som båda hade 9 deltagare. Vi uppskattar att vi under året totalt 
har haft omkring 42 deltagare. 

Antal tillfällen:  8 
Antal volontärer:  Under 2020 har antalet aktiva volontärer varit mellan 5 och 33 stycken, 5 

aktiva under våren och 33 aktiva under hösten. Till följd av denna 
fantastiska uppgång under hösten strukturerade vi om Eventgruppen i 
fyra fraktioner, vardera med särskild inriktning och ca 7–11 volontärer. 

 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Eventgruppens främsta syfte är att skapa ömsesidiga och inkluderande mötesplatser i trygga 
miljöer, där möten kan ske på lika villkor för alla deltagande. Målet är att skapa aktiviteter där 
allmänheten bjuds in för att träffas och umgås då det är svårt för många, både etablerade och 
nyanlända, att möta varandra på ett naturligt sätt i vardagen. Här fyller Eventgruppen en viktig 
samhällelig funktion. Ur integrationssynpunkt är det viktigt att människor från olika bakgrund 
och erfarenheter kommer ut och deltar i aktiviteter och pratar med varandra, och genom 
gruppens aktiviteter får de möjlighet att prova på nya saker, se nya delar av staden och träffa nya 
människor. 
 
 
Arbetet/aktiviteterna under året 
På grund av covid-19 och efterföljande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten låg 
Eventgruppens verksamhet nere under största delen av året. Under tiden verksamheten var igång 
anordnades åtta evenemang, varav fyra anordnades i januari–februari och fyra i oktober–
november. Ett evenemang ställdes in på grund av oväntade nya rekommendationer. I år har en 
majoritet (6 av 8) av aktiviteterna haft fokus på sport och/eller fysisk aktivitet. Under senare 
delen av året infördes en rad skyddsåtgärder i samband med aktiviteterna för att förhindra smitta 
av covid-19: 1) munskydd och handsprit erbjöds på aktiviteterna, 2) antalet deltagare begränsades, 
3) en särskild ”corona-vakt” utsågs bland deltagande volontärer som under aktiviteten såg till att 
deltagarna höll avstånd, och 4) mejl skickades före och efter aktivitet om att hålla sig borta vid 
minsta symptom och att genast kontakta oss om man misstänker att man blivit sjuk vid någon 
aktivitet. 
  
Arbetet under året låg till största del på att omstrukturera och anpassa verksamheten till den 
uppsjö av nya volontärer som klev in under hösten och anpassa aktiviteterna till 
rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. 
  
Följande aktiviteter har genomförts: 

1. Fotbollsmatch Hammarby–Borås, 19 jan. (9) 
2. Fotbollsmatch Hammarby–Strängnäs, 24 jan. (4) 
3. Bowling, 19 feb.  (8) 
4. Badminton, 26 feb. (9) 
5. Bowling, 28 okt. (7) 
6. Bollywood-dans, 28 okt. (5) 
7. Spelkväll på Hälsans hus, 31 okt. (inställd) 
8. Guidad tur på fotografiska, 11 nov. (inställd) 
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Utvärdering 
Volontärer 
Under 2020 fick vi under hösten in 28 nya volontärer, varav merparten kom från en religiös 
församling. Det har varit spännande att omstrukturera Eventgruppen för att kunna erbjuda 
betydelsefulla roller till varje volontär och hålla möten och aktiviteter på ett säkert sätt. Gruppen 
delades in i fyra fraktioner, med inriktning på språk, kvinnor, livskunskaper respektive 
kultur/sport. ”Inskolningen” tog mycket tid och kraft och två av de fyra evenemang som sedan 
anordnades av de nya fraktionerna tvingades ställas in på grund av nya rekommendationer. Detta 
var oerhört tungt, i synnerhet eftersom det väcker mer osäkerhet om hur många av volontärerna 
som kommer att stanna kvar under 2021. En har behövt hoppa av, men detta på grund av nytt 
jobb.  
  
Aktiviteter 
Under 2020 hade eventgruppen som mål att fortsätta anordna minst en aktivitet per månad, men 
gärna två, en kulturell aktivitet och en aktiv/sportinriktad aktivitet, samt att ha möten på månatlig 
basis. Aktivare marknadsföring var ett av våra nya mål. Ingen utav dessa mål kunde genomföras 
konsekvent på grund av att verksamheten låg nere under större delen av året. Under tiden 
verksamheten var aktiv höll vi möten och aktiviteter med samma frekvens som under föregående 
år. Den marknadsföring vi förberett inför året blev inte av eftersom det inte kändes lämpligt att 
locka deltagare till evenemang som inte skulle existera. Även det fördjupande samarbetet med 
DUO som vi planerat under slutet av 2019 blev inte av, och sedan kom beskedet under 
sommaren 2020 att DUO skulle behöva läggas ner. 
  
Under hösten omstrukturerades Eventgruppen och nya aktivitetsinriktningar tillkom, vilket 
framåt förhoppningsvis leder till en spridning som skapar en bredare och större målgrupp. Vi fick 
även tillgång till många volontärer med särskilda färdigheter inom sociala medier och 
marknadsföring, vilket vi hoppas ska kunna hjälpa oss med att synliggöra våra aktiviteter 
framöver. Trots att antalet aktiviteter drastiskt minskade under året, fick vi alltså i år chansen att 
satsa på faktorer som vi hoppas kommer kunna sprida och fördjupa verksamhetens aktiviteter i 
framtiden. 
  
Utmaningar 
Eventgruppens största utmaning i år har varit omstruktureringen och att komma på aktiviteter 
och genomföra aktiviteter och möten under lämpliga omständigheter. Samordningen av 
rekordmånga nya volontärer har krävt mycket tid och kraft, och Eventgruppens erfarna 
volontärer har behövt anamma nya roller och ansvar. Det har varit utmanande att se till olika 
volontärers olika förväntningar, nivå på önskat deltagande och olika förutsättningar för 
bidragande, men vi fick efter många om och men en omstrukturering som vi tror de flesta är 
nöjda med. Det har också känts viktigt att försöka hålla kontakten med alla volontärer under 
årets förlopp, så att de ett visst deltagande bevaras. 
 
 
Inför 2021 
Från vad vi hört är det många av volontärerna som är ivriga att sätta igång igen, och vi hoppas 
innerligen att det höga volontärantalet fortsätter under 2021. Vi hoppas kunna fortsätta med 
fraktionerna och de nya inriktningarna, och fördjupa kontakten med de nya volontärerna och 
deras engagemang i IM. 
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Vårt viktigaste mål är därför att hålla igång alla volontärer och därmed alla fraktioner 
och att vi anordnar så många och så olika aktiviteter som möjligt, samt utnyttjar de nya 
möjligheterna till marknadsföring som vi fått. Det är även viktigt att vi är ännu känsligare och 
aktsamma inför hur samhället ser ut när vi kan starta upp igen och anpassar oss och våra 
aktiviteter därefter. 
  
Det finns stora förväntningar på vad vi kan åstadkomma med så många fler volontärer, och vi 
tror inte bara på fler evenemang utan också på större spridning och fler deltagare från en bredare 
målgrupp. Vi har gjort grundjobbet under 2020 för att kunna starta upp bättre och större än 
någonsin, något som känns otroligt viktigt med hänsyn till de ekonomiska och hälsorelaterade 
prognoser som finns för vardagen efter pandemin. 
  
Ingen vet ännu när pandemin kommer att upphöra på riktigt och vilken verklighet vi kommer att 
gå tillbaka till, men vi i Eventgruppen är säkra på att våra aktiviteter kommer spela en ännu 
viktigare roll för samhällets hälsa och välmående, integration och solidaritet, och stadens 
kulturella infrastruktur efter denna långa isolering. 
 


